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JEESUS SANOO… MINÄ LÄHETIN HÄNET. CHIARAN VIERAILU & LOHDUTTAVAT SANAT 

Jeesuksen ja Chiaran sanoja Sisar Clarelle, 25. Huhtikuuta, 2018. 

Clare aloitti… Herra Jeesus, kiitos Sinulle pyhimyksellisestä sielusta, jonka Sinä toit meille 

harkittavaksi. Minä luulen, että me kaikki tunnemme itsemme tuomituiksi ja näemme itsemme 

kykenemättöminä saavuttamaan tavoitettamme. Pyydän, auta meitä olemaan hätkähtämättä ja 

tuomitsematta itseämme, vaan tunnustamaan sen, että meissä on vara parantaa itsemme 

kieltämistä, ristiemme nostamisessa ja Sinun seuraamisessasi. Amen.  

Siispä, kun tulin rukoushetkeen tänä iltana ja pääsin ylistykseen, minä luulin, että näin Chiaran 

hengessä pitelevän minun oikeaa kättäni, Jeesus vierellään. Siispä, minä sanoin… ”Onko Jeesus 

sinun Herrasi?” 

Hän vastasi… ”Jeesus on Minun Herrani, Minun Jumalani ja Minun kaikkeni.” 

No niin, minun kokemuksellani, minä en ole koskaan kuullut demonin tekevän sitä tunnustusta; ne 

ovat aina, ehdottomasti, polkeneet jalkaa närkästyneesti, sanoen rumalla äänellä… ”EI! HÄN EI OLE 

MINUN HERRANI!”  

Chiara alkoi puhumaan… ” Älä ruoski itseäsi, Äiti. Niin paljon on sinulle vielä mysteeriä. Mutta minä 

rohkaisen sinua omaksumaan Hänen tahtonsa koko sydämestäsi ja olemaan vakuuttunut Hänen 

Uskollisuudestaan – sillä paljon kunniaa tulee tästä parantamisesta. Taivas ei millään muotoa 

johtaisi sinua harhaan näinä mitä vaikeimpina hetkinä ja johdattaisi muita harhateille. Se mitä Hän 

on kertonut sinulle, mitä Hän on sanonut, tulee varmasti tapahtumaan. Sinun täytyy olla voimakas 

ja uskollisesti uskoa Hänen lupauksiinsa sinulle.” 

” Kuten sinä olet usein sanonut tänään… ”Ei kaikkia kutsuta kuolemaan 18 tai 22 vuoden iässä, 

kuten monet Pyhimyksistä on.” Sinua ei ole kutsuttu kuolemaan ollenkaan, mutta ei pelon takia, 

vaan Jumalan tarkoituksia varten – kuinka hätkähdyttäviä ja epätavallisia ne ovatkaan.” 

” Sinun ainoa kutsusi on kuolla itsellesi – ja usko minua, se on suuri asia, erityisesti sinun 

tapauksessasi. Mutta älä ole huolissasi. Se on pitkä matka monine vauvan askelineen ja sinä 

edistyt. Ajoittain sinusta näyttää, että sinulle tulee takapakkia, mutta se on vain harhakuvaa. 

Ajoittain on uudelleen harkinnan paikka, niin voit astahtaa taaksepäin ja nähdä, kuinka pitkälle 

olet tullut, sitten menet eteenpäin energisempänä ja ratkaisu, jonka päätät, että sinä tulet 

tekemään sen, koska Hän asuu sisälläsi ja on sinun kanssasi jokaisella mahdollisella tavalla. ” 

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä, kun hän sanoi sen – minä olin ihmettelemässä. ”Kuinka 

hän tietää kaikki nämä asiat?” Ja minä oivalsin, että Taivaassa kaikki on selkeää ja selvää kaikille 

muille. He katsovat sinuun ja he tietävät jo kaiken sinusta. Se on silmän räpäyksellistä, koska Pyhä 

Henki tunkeutuu kaikkeen. Eikä ole lihaa, joka tulisi esteeksi. Eikä siellä ole demoneita johtamassa 

teitä harhaan! 

Chiara jatkoi… ” Minua pyydettiin vierailemaan teidän molempien luona, koska sinä kärsit paljon, 

kuten minäkin kärsin ja sinä olet tuonut kunniaa Herralle Jeesukselle jakamalla minun 

todistajanlausuntoni. Ja siitä minä kiitän sinua suuresti.” 

 

 



” On niin paljon nuoria ihmisiä, Äiti, joilla ei ole aavistustakaan, miten elää pyhää elämää. He 

katsovat entisajan pyhimyksiä ja sanovat… ”Se oli silloin, mutta nyt ovat modernit ajat. Se ei ole 

sama.” Minä olen eri mieltä, nuoret; se on aivan sama. Kärsimys ja pitkämielisyys ovat yhä hyvin 

suuria tekijöitä modernin ihmisen elämässä. Ja siitä syystä, minut valittiin elämään ja kuolemaan 

valkoisena marttyyrinä (=marttyyrius ilman väkivaltaista kuolemaa) – todistamaan Jeesuksen 

voimaa muuttaa sieluja, kunnes maailmassa ei ole mitään heille ja he mielissään ylösnousevat 

Hänen käsivarsilleen, jättäen kaiken maailmassa taakseen.”  

” Se oli hyvin, hyvin vaikeaa minun äidilleni ja isälleni. He olivat aika suunniltaan, että nyt kun 

heidän ainoa lapsensa, jota he rukoilivat ja odottivat, otettaisiin heiltä pois. Tämä oli kestämätöntä 

kipua, kunnes Herran rakkaus tuli mukaan ja syleili heitä, tehden myös heistäkin pyhimyksiä. Kuten 

sinä olet usein huomioinut, Maria uhrasi poikansa meidän puolestamme – ja se myös on 

musertavaa.”  

Minä haluan rohkaista sinua pysymään uskollisena Hänen lupauksilleen teille MOLEMMILLE, sillä 

Hän varmasti tekee niin kuin Hän on sanonut tekevänsä. Minä rakastan sinun Kanavaasi ja minä 

tulen varmasti lähettämään sinun luoksesi sieluja, joiden tarvitsee kohdata pelkonsa ja 

väärinkäsityksensä siitä, kuka Jeesus todella on heille. Näkemiin toistaiseksi. Mutta minä olen vain 

ajatuksen päässä ja minä tuen teitä rukouksillani Isälle. Kaikki tulee olemaan hyvin. Pimeimmät 

tunnit ovat juuri ennen aamunkoittoa. Ja Aamunkoitto on tulossa.”  

( Clare ) No niin, minä jäin jotenkin sanattomaksi siinä vaiheessa ja vain sanoin… ”Kiitos sinulle.”  

” Ole hyvä” … hän vastasi. 

( Clare ) Ja minä sanoin… ”Herra, oletko täällä?” 

( Jeesus ) ” Ja missä muualla Minä olisin? Etkö sinä tarvitse? Etkö sinä juuri vastaanottanut Minut 

ehtoollisella? Enkö Minä suojaa sinua Minun siipieni varjossa? Aina?” 

( Clare ) Vau! Tuo sanoo paljon! Kyllä, kyllä suojaat. Kiitos Sinulle. Mitä minun pitäisi ajatella tästä 

tapaamisesta, Herra? 

 ( Jeesus ) ” Ei se ole sen erilaisempaa kuin se kun tapasit Taivaassa Itan, Mooseksen ja muut. 

Hänen läsnäolonsa Pilvessä ja hänen tarkkaavaisuutensa sinun olosuhteillesi ovat lahja Minulta. 

Maapallolla, niin moni tuntee itsensä yksinäiseksi, vaikka Minä olen antanut Minun Sanani ja se on 

kirjoitettu… Todistajien Pilvi kannustaa teitä ja jopa nostaa teitä Minun Isäni luo, saadaksenne 

menestystä missioissanne.”  

” Ja Minä olen siunattu, Clare, että sinulla on ollut rohkeutta olla kertakaikkisen rehellinen meidän 

Sydänasukkaiden perheemme kanssa, tietäen täysin hyvin, että sinua tullaan vainoamaan ja 

syyttämään väärin näistä tapaamisista.”  

” Totuus on, että on monia Jumalan palvelijoita, joilla on unia ja kanssakäymistä Taivaassa 

olijoiden kanssa, mutta he eivät tohdi sanoa, että tämä on aitoa, oikeaa ja normaalia Minun 

normeillani. He tietävät, että heidät torjuisivat sellaiset ihmiset, joilla on vähän erottelukykyä ja 

jotka tarrautuvat uskonnollisiin tapoihin, ennemmin kuin Totuuteen. ” 

” Mutta ei väliä. Sinä olet ollut uskollinen ja Minä olen mielissäni, huolimatta sinun 

mieltymyksestäsi karamelli Frappucinoon. Todella. Laske alas syyllisyyden tuntosi ja ole rauhassa. 

Lakkaa piiskaamasta itseäsi. Sinä yrität pärjätä ja joskus, kun sielut yrittävät pärjätä, he tarttuvat 

tuttipulloonsa tai peukaloonsa ja vain lohduttavat itseään.” 



” Sinun karamellisi on muuten yksi parhaimmista, joita Minä olen koskaan maistanut.” (Hän 

hymyili.) 

( Clare ) Mieheni sanoo, että se on liian kitkerää… Minä en tee sitä kovin usein. Mutta jos Herra 

pitää 

siitä, hienoa! Minä hymyilin. Hän nosti minun leukaani ja sanoi… 

( Jeesus ) ” Katsohan, Minä sain sinut nauramaan. Minä näen haavat ja stressin, jonka kanssa yrität 

toimia, ja Minä haluan, että sinä tulet lohdutetuksi, ilman syyllisyyttä.”  

” Minun Sydänasukas Morsiameni, nöyrtykää Minun mahtavan käteni edessä ja Minä tulen 

näyttämään teille asioita, joita te ette koskaan uskoneet mahdollisiksi. Teiltä on varastettu, 

Totuuden suojelemisen varjolla – kun todellisuudessa, Totuus on vaihdettu ihmisten vääriin 

johtopäätöksiin, pelkoihin ja muodikkaisiin opinkappaleisiin. Vastustus, jota te saatte muilta, jos 

omaksutte sen, mitä Minä olen opettamassa teille tässä, tulee olemaan tiiviimpää, uhkaavampaa 

tämänhetkisille ajatuksille ja opinkappaleille modernissa kirkossa.”  

” Teidän ei tule perustaa elämiänne vain terveelle perinteelle yksinomaan, vaan myös Pyhiin 

Kirjoituksiin. Ja on yhä monia pisteitä, jota te ette ole yhdistelleet, paljastaaksenne totuuden siitä, 

mitä todella tapahtuu ympärillänne.” 

( Clare ) Tässä vaiheessa, minä muistin, että Ezekielillä oli kohtaaminen aikaisemmin tänään ja 

minä sanoin… ”Herra, sallitko Sinä hänen vierailla Ezekielin luona aiemmin tänään?” 

( Jeesus ) ” Ei, en sallinut; Minä lähetin Chiaran lohduttamaan häntä hänen huolissaan suojella 

sinua siltä, mitä hän on tuntenut huonona päivänä. Minä lähetin hänet rohkaisemaan ja jakamaan 

hänen kanssaan joitakin samoja asioita, mitä Chiara oli kärsinyt, niin, että Ezekiel ei tuntisi oloaan 

niin yksinäiseksi.” 

( Clare ) Chiara kertoi Ezekielille, että ei suojelisi minua oireiden ja kivun ajoilta. Että hänen pitäisi 

olla kärsivällinen, kun ajoitus on hyvin tärkeää Ezekielin tilassa ja paranemisessa. Ja Chiara oli ollut 

hyvin nolo, kun tiettyjä puhdistus toimintoja oli tehty hänelle. Ja että Ezekiel ei voisi nähdä 

näkökulmastaan, mitä todella on meneillään kaikkien olosuhteitten kanssa, joita hän ja minä 

kärsimme. Myös, että olisi hyvin tärkeätä hänelle uskoa, että Jumala on uskollinen Hänen 

lupauksilleen ja että Chiaran missio elämässä oli hyvin erilainen kuin hänen.  

Minä luulen, että te kaikki muistatte viestit, jotka Herra on antanut minulle koskien sielun ennalta 

määräämisestä ennen syntymää – että heille näytetään mikä heidän elämänsä tulee olemaan ja 

pyytämään heidän suostumustaan. No niin, Chiara tiesi hedelmöityksestään lähtien, mikä hänen 

polkunsa elämässä tulisi olemaan. Hän oli kuitenkin normaali kristitty tyttö, kunnes hänellä oli 

syvällinen kääntymys, kun hän omaksui Hyljätyn Jeesuksen osana opiskelujaan ryhmän kanssa; he 

tunsivat kutsumusta siihen nimenomaiseen omistautumiseen. 

Minun täytyy tunnustaa, että minä olen jo itkenyt Chiaralle… ”Pyydän, rukoile minun puolestani, 

että Isä tulee antamaan minulle enemmän rakkautta Hänen Poikaansa kohtaan ja minä tulen 

oppimaan kuinka kärsiä valittamatta rakkauden lahjana Hänelle.”  

 

 

 



Ja sitten minä ajattelin, ”Tiedättekö. Minä todella haluan koostaa rukouksen hänelle. Jotenkin 

näin… ”Rakas Chiara, sinä voit nähdä nyt sen, mitä me emme voi nähdä. Sinä tiedät meidän 

ponnistelumme siitä, mitä sinä olet havainnoinut. Pyydän, esirukoile meidän puolestamme Isä 

Jumalalle, että me tulisimme rakastamaan ja antamaan itsemme täysin Hänelle sanoen… ”Jos Hän 

haluaa sitä, minäkin haluan sitä.” Ja että me tulemme luottamaan, että Hänen armonsa tulee 

todella olemaan riittävä meille.” 

( Jeesus ) ” Clare, nämä ovat hyviä ajatuksia ja rukouksia. Voit olla varma, että sinun polkusi on 

erilainen kuin hänen ja että Minä tulen siitä huolimatta tekemään sen, mitä Minä olen luvannut 

sinulle. Sinä et ole haukannut enempää kuin voit pureskella. Minä olen aika pitkälle ohjaamassa 

sinun pyyntöjäsi ja vetoomuksiasi.” 

” Sydänasukkaat, teidän tulee käyttää samoja ohjeita hengellisessä maailmassa, kenen tahansa 

vierailijan kanssa, kuin mitä te käytätte Minun kanssani. Pitäkää huoli siitä, että teitä eivät johdata 

harhaan demonit, jotka naamioituvat pyhimyksiksi tai enkeleiksi, kuten niin monille on käynyt. 

Käyttäkää teidän erottelukyvyn työkaluja ja varokaa imartelua ja pelkoa. Nämä ovat kaksi 

manipulointi työkalua, joita kaikkein yleisemmin käytetään, kun yritetään johdattaa teitä harhaan. 

Testatkaa henget nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta. Minä tulen olemaan teidän kanssanne 

tässä.” 

” Ja teille lopuille, jotka ette halua tunnistaa enkeleitä ja taivaallisia vierailijoita, ei ole 

tuomitsemista siinä. Se on teidän valintanne. Ja säilyttäkäämme suhteemme kauneus yhdessä 

ilman minkäänlaista syyllisyyttä.”  

” Mutta kun Minä sanon näin, niin se ei vähennä mitenkään meidän puhdasta suhdettamme, jos te 

kehitätte tätä Hengen lahjaa, toivottaen tervetulleeksi taivaallisen vierailijan ja harjoittaen 

erottelukykyänne Henkiin. Tosiasiassa, tämä ei ole sen erilaisempaa kuin Maapallolla, kun 

toivotatte ystävän tervetulleeksi kotiinne ja keskustelette koettelemuksistanne yhdessä ja 

pyydätte heitä esirukoilemaan Isän edessä teidän puolestanne. Ruumis on todella Yksi, Yhden 

Pään alla. Amen. Amen.” 


